XI-jų LIETUVOS SENIŪNIJŲ SPORTO ŢAIDYNIŲ FINALINIO ETAPO
ATMINTINĖ
Jonava 2018-09-15 (šeštadienis)
1. BENDRI NURODYMAI
ATVYKIMAS IR PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IKI 10.00 VAL.
Varžybos vykdomos vadovaujantis žaidynių nuostatais. Ypatingas dėmesys skiriamas punktui 3.3,
kuriuo siekiama skatinti mėgėjų sportą ir neleisti dalyvauti didesnio meistriškumo sportininkams. Komandų,
pažeidusių šį reikalavimą, rezultatai bus anuliuojami.
Bendras išankstines paraiškas, nurodant komandų, zonų varžybose iškovojusių teisę dalyvauti
finale, pavadinimus,(NURODANT MIESTO AR RAJONO PAVADINIMĄ IR SENIŪNIJOS
PAVADINIMĄ)savivaldybės iki rugsėjo 11 d. siunčia adresais: info@sportasvisiems.lt ir info@jkksc.lt
Vardinės paraiškos dėl dalyvavimo kiekvienoje sporto šakoje, su dalyvių pavardėmis, siunčiamos
tais pačiais adresais iki rugsėjo 13 d. 12.00 val.
Žaidynių centras – Jonavos arena, Ţeimių g. 17.
Autobusai bus parkuojami Ţeimių g. (įkalnėje).
Mikroautobusai parkavimo aikštelėje šalia stadiono
Lengvieji automobiliai arenos parkavimo aikštelėse.

Dalyviai į ţaidynių finalą Jonavoje atvyksta ir vardines paraiškas SPORTO
ŠAKOS teisėjų kolegijai ĮTEIKIA bendros registarcijos metu – pagrindiniame sporto
arenos įėjimo hole kiekvienos sporto šakso vyr teisėjui. Vardinės sporto šakų
paraiškos pateikiamos rugsėjo 15 d. iki 10.30 val. paraiškos turi būti užpildytos aiškiai su
gydytojo viza arba kiekvienas dalyvis savo parašu patvirtina, kad yra sveikas ir pats atsako už save.

Maitinimo talonus (ARENOS KASOJE) pasiima delegacijos vadovai pateikę dalyvių sąrašus, kartu
kiekvienas vadovas gaus kvietimą į pasitarimą.

ATIDARYMAS - 11:00 val.

1. Atidarymui - 10.30 val. delegacijos rikiuojasi stadiono gale (ties užrašu LIETAVOS stadionas).
Kiekviena delegacija rikiuojasi už savo savivaldybės herbo, kuriuos laikys žalius marškinėlius
vilkintys sporto savanoriai.
ATIDARYMO CEREMONIJA.
Žaidynių vėliavą kelia praėjusių žaidynių bendros įskaitos nugalėtojai - Klaipėdos rajono savivaldybės
atstovai.
2. VARŢYBŲ VYKDYMO TVARKA
FUTBOLAS. Varžybos vykdomos centrinio stadiono aikštelėse ant dirbtinės ţolės. Komandos sudėtis – 9
žmonės: komandos vadovas, vartininkas ir 7 žaidėjai (iš jų du atsarginiai). Stadione, ant dirbtinės dangos
vienu metu žaidžia 5 žaidėjai ir vartininkas.
KREPŠINIS 3x3. Krepšinio turnyras vyks arenos VIP parkavimo aikštelėje, ant trinkelių. Komandų sudėtis
– 3 dalyviai, vienas atsarginis ir vadovas-treneris (viso 5 žmonės).
ŠACHMATAI, ŠAŠKĖS. Varžybos vykdomos Jonavos sporto arenoje– centrinis įėjimas. Komandų
sudėtis – 4 žmonės: vadovas-treneris ir trys žaidėjai (jų tarpe ne mažiau kaip viena moteris). Komandos
vadovams žaisti neleidžiama.
STALO TENISAS vyks Jonavos sporto arenoje.. Komandos sudėtis – 4 žmonės: vadovas-treneris ir trys
žaidėjai, tarp kurių ne mažiau kaip viena moteris. Komandos vadovams žaisti neleidžiama.

TINKLINIS. Varžybos vykdomos stadione šalia arenos. Vyrai žaidžia paplūdimio tinklinį ant smėlio, moterys
– parko tinklinį ant žolės. Komandos sudėtis – 5 žmonės: trys žaidėjai, vienas atsarginis ir vadovas-treneris,
kuriam žaisti neleidžiama.
VIRVĖS TRAUKIMAS. Komandos sudėtis – 8 žmonės. Virvę traukia 6 dalyviai. Jų tarpe gal būti ir moterys,
tačiau ne daugiau kaip dvi. Komandos sudėtyje yra vienas atsarginis ir vadovas-treneris, kuris
nerungtyniauja. Varžybos vyks ant žolės Joninių slėnyje (300 metrų nuo Jonavos arenos)
SMIGINIS vyks Jonavos sporto arenos rūsyje kur yra rūbinės. Kiekviena komanda atsiveža savo strėlytes.
Komandos sudėtis – 4 žmonės: trys dalyviai (jų tarpe ne mažiau kaip viena moteris) ir vadovas-treneris,
kuriam žaisti neleidžiama.
SENIŪNŲ TRIKOVĖ vykdoma arenos patalpose arba prieigose. Rungtys: smiginis, baudų metimas į
krepšį ir šaudymas pneumatiniu šautuvu.
MAITINIMAS. Dalyviai bus maitinami prie sporto arenos maitinimo paviljone šalia scenos nuo
14.00 iki 16.00 val. Kiekvienas dalyvis gaus maitinimosi taloną iš savo delegacijos vadovo.
DUŠAI: Visi norintys galės naudotis arenos dušais – įėjimas iš kitos pastato pusės. (7durys)
APDOVANOJIMAS: Visi dalyviai, baigę varžybas, po valandos renkasi apdovanojimui, renginio
atidarymo vietoje, prie arenos. Apdovanojimai vyksta tik sporto šakos vyr. teisėjui davus ženklą, kad visos
komandos prizininkės jau yra pasiruošę apdovanojimui.
Sporto šakų vykdymo sistemas nustato vyr. teisėjai varžybų vietose, kapitonams ištraukus
burtus.
Krepšinio, futbolo, tinklinio varžybos vyks su organizatorių kamuoliais. Jei abi komandos
sutiks, bus galima žaisti ir su žaidėjų pasiūlytu sportiniu inventoriumi.

